Město Horšovský Týn
Organizační předpis č. 31

Organizační pokyny k Anenské pouti
v Horšovském Týně
Čl. I. - Prodejní místo
Prodejním místem se pro účely těchto pokynů rozumí vyhrazený a číslem označený prostor
o velikosti zpravidla 2 x 2 m, 3 x 2 m, 4 x 2 m a 5 x 2 m (viz. mapa na internetových stránkách),
na kterém se uskutečňuje stánkový či obdobný prodej zboží nebo poskytování služeb jedním
prodejcem, nejedná-li se o prodej z ložné plochy vozidla. Při prodeji z ložné plochy vozidla se
rozumí prodejním místem plocha vymezená obrysem vozidla.

Čl. II. - Vymezení prodejních míst
Ke stánkovému či obdobnému prodeji zboží a poskytování služeb v době konání Anenské pouti
Horšovský Týn a k vymezení prodejních míst se určují:
 spodní část náměstí Republiky, Horšovský Týn
 ulice Jelení,
 ulice Plachého,
 ulice Prokopa Holého (částečně)
 ulice Žižkova (částečně).

Čl. III. - Cena za prodejní místo
1) Cena za prodejní místo odpovídá výši poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (dále jen „OZV“).
Cena za 1 m2 vyhrazené plochy je stanovena OZV. Cena za užívání prodejního místa bude
vyměřena za oba dny (sobota a neděle).
2) Vyměření a výběr poplatku za užívání veřejného prostranství dle OZV zajišťuje odbor
finanční a školství Městského úřadu Horšovský Týn v termínech uvedených v čl. IV.

Čl. IV. - Způsob prodeje prodejních míst
1) V období od 03.06.2022 do 10.07.2022 lze prodejní místa zakoupit pouze elektronicky na
adrese: http://www.horsovskytyn.cz. Na úvodní stránce Města Horšovský Týn v kolonce
Anenská pouť bude uvedena adresa, na které lze zakoupit prodejní místo. Zakoupit lze
maximálně tři prodejní místa.
2) Další podmínkou zakoupení je vyplnění formuláře, který je vložen na stránce Města
Horšovský Týn v kolonce Anenská pouť. Bez zakoupení stánku a vyplnění formuláře bude
prodejní místo vráceno zpět k dalšímu prodeji.
3) Stánkové místo nelze rezervovat, pouze zakoupit prostřednictvím platební brány na oba dny
(sobota a neděle, pátek je zdarma). Potvrzení o platbě bude zasláno pouze na vyžádání (email: j.malkova@muht.cz).
4) Zakoupení prodejního místa bude potvrzeno na e-mail bezprostředně po zaplacení (platební
bránou nebo převodem).
5) Kupující je povinen seznámit se s Pokyny pro účastníky stánkového prodeje - Anenská pouť
2022.
6) Kupující obdrží po zaplacení potvrzení o zakoupení na e-mail s uvedením čísla stánku,

rozměru, jména a příjmení a e-mailové adresy. Následně (max. do 5 pracovních dnů) bude
e-mailem odeslána karta vydaná MěÚ Horšovský Týn k označení stánku (v průběhu konání
akce, bude kontrolováno městskou policií).
7) Neobsazená prodejní místa bude možno osobně zakoupit na MěÚ Horšovský Týn (svatební
síň) - vchod náměstí Republiky 51, H. Týn v době konání Anenské pouti - v pátek od 14:00
do 16:00 hod. a v sobotu od 7:30 do 9:00 hod.

Čl. V. - Zajištění řádného provozu prodejních míst
1) Na prodejních místech v rozsahu stanoveném v čl. II., není povoleno parkování
automobilů ani přívěsů, pokud neslouží k bezprostřednímu prodeji. Prodejní stánky
musí být umístěny tak, aby byl zachován jeden průjezdný pruh vozovky.
2) Zakoupené prodejní místo nelze přenechat jinému prodejci bez předchozího souhlasu
Městského úřadu Horšovský Týn.
3) Prodejní místa budou k dispozici (možnost zahájení stavění stánků) v době konání Anenské
pouti od pátku od 14:00 hod.
4) Při stavění prodejních stánků platí absolutní zákaz připevňovat konstrukce stánků do
vozovky, chodníků, objektů (domů) pomocí předmětů (skoby, hřeby, tyče apod.), popř.
k stabilizaci jakkoli použít sloupy veřejného osvětlení.

Čl. VI. - Připojení k soustavě el. napětí
Prodejní místa nelze připojit k soustavě el. napětí.

Čl. VII. - Bezpečnost a čistota
1) Prodejce, který zaplatí poplatek za užívání veřejného prostranství, má právo užívat své
místo k prodeji sortimentu, který uvedl v žádosti o přidělení prodejního místa.
2) Prodejní stánek musí být na viditelném místně označen kartičkou s označením č. stánku a
údaji v souladu se živnostenským zákonem a dalšími právními předpisy.
3) Prodejce musí dodržet rozměr stánkového místa. Nesmí zasáhnout svým stánkem nebo
automobilem do prostoru dalších vyznačených míst a zabírat místo dalším prodejcům.
Prodejce musí zachovat na veřejné komunikaci prostor pro bezpečný průjezd vozidel –
standartní hloubka pronajatého místa činí 2m.
4) Prodejci jsou povinni respektovat pokyny pořadatelů a aktuálně platná vládní nařízení.
5) V souladu se zákonem o odpadech je každý prodejce povinen na své náklady zlikvidovat
veškerý odpad, který mu jeho činností vznikne a prodejní místo uvést do původního stavu.
6) Prodejce, který nebude respektovat pokyny a podmínky pořadatele zvláště tím, že postaví
svůj stánek mimo určené prodejní místo nebo bude prodávat sortiment jiné kategorie než
uvedl, bude vyzván k ukončení prodeje a opuštění místa. Při nedodržení podmínek nebude
v následujícím roce prodejní místo prodejci přiděleno.

Čl. VIII. - Povinnosti prodejců
1) Prodej na vyjmenovaných místech dle čl. II. mohou provádět:
a) podnikatelé (fyzické a právnické osoby), resp. jejich zaměstnanci, a to v rozsahu
předmětu činnosti živnostenského oprávnění a za podmínek stanovených zákonem
č. 455/91 Sb., živnostenský zákon (dále jen „živnostenský zákon“), ve znění pozdějších
předpisů,
b) fyzické osoby (bez živnostenského oprávnění - dle §3 odst. 3 písm. f) živnostenského
zákona) a to v případě prodeje nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků
z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti přímým spotřebitelům (dále jen

prodejce).
2) Při kontrole prodeje se prodejce musí na místě prokázat:
a) průkazem totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu cizince za účelem
podnikání),
b) kartičkou s označením prodejního místa (číslo stánku), kterou obdržel prodejce na emailovou adresu.

Čl. IX. - Zákaz prodeje
1) Na určených prodejních místech je zakázána následující obchodní činnost:
a) prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží,
b) směnárenská činnost,
c) prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, střelivo,
výbušniny, jedy, omamné látky apod.),
d) prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin, zvláště chráněných druhů
živočichů a nerostů,
e) prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky,
f) prodej netrvanlivých potravin vyžadujících chlazení a to v případě, že není napojeno na
zdroj elektrické energie a zdroj pitné vody (zásobník kontrolované vody),
g) prodej tabákových výrobků a lihovin, kromě prodeje ve stáncích s občerstvením,
h) prodej a nabízení dalších předmětů a zboží, jejichž prodej je v rozporu se závaznými
právními předpisy.

Čl. X. - Dozor a sankce
1) Kontrolu bezpečnosti a pořádku provádí Městská policie.
2) Za znečištění veřejného prostranství může být dle přestupkového zákona uložena pokuta až
do výše 20.000 Kč.
3) Při hrubém nebo soustavném porušování výše uvedených pokynů, nebo při odmítnutí
spolupráce s kontrolními orgány, může být prodejce vykázán Městskou policií z prodejního
místa bez nároku vrácení poplatku za užívání veřejného prostranství.

Čl. XI. - Závěrečná ustanovení
1) Zaplacením poplatku za prodejní místo potvrzuje prodejce, že se seznámil s obsahem těchto
„Organizačních pokynů k Anenské pouti“, včetně všech povinností, které mu jsou těmito
„Organizačními pokyny k Anenské pouti“ uloženy.
2) Těmito pokyny se ruší Organizační pokyny k Anenské pouti ze dne 26.6.2019, které byly
schválené usnesením č. RM 20/27.
3) Rada města Horšovský Týn na své schůzi č. 89 projednala a schválila tyto Organizační
pokyny k Anenské pouti dne 25.5.2022 usnesením č. RM 89/ 30.
4) Tyto Organizační pokyny k Anenské pouti nabývají účinnosti dne 25.5.2022.

Ing. Josef Holeček v.r.
starosta

David Škopek v.r.
místostarosta

